Kapela vznikla v roce 2012. Sestává z profesionálních muzikantů, kteří spolupracují, nebo spolupracovali se známými
osobnostmi české hudební scény.
Disponují mnohaletými zkušenostmi jako studioví hráči, ale hlavně jako profesionální hudebníci doprovázející interpreta na
pódiu, i v těch nejnáročnějších produkcích.
Zvuk kapely směřuje k současné americké moderní country music, někdy s prvky popu, jazzu, ale i rocku.
Frontmanem a zakladatelem kapely je zpěvák a kytarista Daniel Király, který je autorem hudby i textů písní, které kapela na
svých koncertech hraje. S oblibou na live koncertech přidává jako bonus i originální písně svých oblíbenců, jako např. Brad
Paisley, Kenny Chesney, Blake Shelton...
S podporou muzikantů, které si do kapely pečlivě vybral, nabízí profesionální produkci na úrovni a neopakovatelnou
atmosféru, kterou si velice snadno získá srdce posluchačů všech věkových hranic.
Daniel Király – zpěv, akustická kytara, telecaster
Frontman a zakladatel kapely. Uznává a oceňuje autorskou tvorbu a jeho moto je: „Originál je jen jeden a měl by tím
originálem i zůstat“. V žádném případě nepřebírá známé hity s cílem upravit text do češtiny a dále je prezentovat publiku tak,
jak to dělá většina současných kapel. Veškeré produkované písně pochází z jeho dílny. Jeho snem a cílem je tvořit pouze
vlastní písničky, které budou mít úroveň srovnatelnou se současnou americkou country music. Jednoduché a lehce
zapamatovatelné texty jsou jeho prioritou. Domnívá se, že jen tak lze oslovit nejširší spektrum publika. Jeho CD „COUNTRY“
(2014) obsahuje také duet s Allanem Mikuškem (SK) kterého si jako hosta pozval na nahrávání.
Prokop Saidl – zpěv, baskytara
Všestranný baskytarista, který hrál v mnoha hudebních skupinách a účastnil se několika hudebních projektů. Hrál ve
skupinách Dolmen, Bran, Czeltic, Sem Tam, Dilated. Hostoval ve skupinách Asonance, Pod černý vrch, COP a další. Nahrál
mnoho CD různých hudebních žánrů. Odehrál turné po České republice s Radimem Zenklem. Působí také jako studiový hráč.
Zdeněk Puchmeltr jr. – bicí
Mladý a talentovaný bubeník z Kladna. Podílel se na mnoha hudebních projektech, např.: Femme 2 Fatale, Zahara, Kolib,
Oliver Lowe and friends, Pavel Houfek band, Real American Country Revival. Nyní působí v kapelách Dan Király band,
Megaphone, Apple Jam Showband, The Furnitures, Dj Mike Frost, Anna Daniluková band, Působí také jako studiový hráč.
Peter Mečiar – dobro, banjo, pedal steel, lap steel, telecaster, les Paul
Všestranný multiinstrumentalista, který hrál a hraje v mnoha hudebních skupinách. Podílel se například na nahrávání CD
Pavla Bobka „Muž který nikdy nebyl in“ kde hrál na Pedal Steel. Již 10 let je banjistou legendární skupiny Poutníci, se kterými
doposud odehrál více jak 1300 koncertů. Od roku 2013 každoročně organizuje koncert pod názvem „Pedal Steel Guitar
sesion“ na který si zve nejznámější ikony různých hudebních žánrů (2014 – Tomáš Linka, 2015 – Peter Lipa)
Podílel se na nahrávání více jak 30-ti CD různých kapel a žánrů. Působí také jako studiový hráč.
Jakub Racek – telecaster, akustická kytara
Bluegrassovou asociací ČR byl vyhlášen 5x kytaristou roku. V roce 1998 získal titul „Best European Guitarist“ na soutěži
bluegrassových skupin ve Vídni, pořádala americká SPGMA. Spolupracoval s: Radimem Zenklem USA, Ramblinem Rexem
USA, Liz Mayer USA, Jimmie Bozemanem USA, Pavlínou Jíšovou, Mariem Bihárim, Pavlem Bobkem, Honzou Vančurou,
Irenou Budweiserovou, skupinou Monogram CZ, Nugget AT a dalšími. Působí také jako studiový hráč.
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